výroční zpráva 2006

představujeme se
Aliance českých organizací
a žen s rakovinou prsu, o. p. s. – Aliance
Alliance of Czech Breast Cancer Associations – ACBCA
V roce 2002 založilo Alianci devatenáct aktivních pacientských organizací onkologicky nemocných, které projevily vůli dohodnout se na společných záměrech a cestách k jejich naplnění.

Naše cíle
z

vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné
a jejich organizace

z

poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných

z

koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového
onemocnění prsu

z

sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv
a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu

z

zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách
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představujeme se

projekty 2006

Správní rada

Vzdělávací semináře

Mgr. Ivana Voleníková – předsedkyně SR
Mgr. Tomáš Vávra – místopředseda SR
Ing. Ida Bartošová
Ing. Michaela Beránková
Hana Bláhová
Soňa Erdelyiová
Mgr. Jaroslava Petrová
Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, Csc.
Eva Žylková

Aliance každoročně pořádá odborné semináře pro management pacientských organizací. Témata jednotlivých seminářů vycházejí z potřeb samotných organizací nebo
jsou pro práci v organizacích významná či obsahově aktuální.
z
únor 2006 – Lobbying – Jak začít
z
duben 2006 – Využití fantomového modelu k nácviku samovyšetřování prsu
z
červen 2006 – Prezentační dovednosti – Práce s PowerPointem
z
listopad 2006 – Psychologie – I slova léčí

Dozorčí rada
JUDr. Jana Vyletová
MUDr. Miroslava Skovajsová
PhDr. Beáta Sedláčková, PhD.

Dokážeš to taky!
Od roku 2002 organizuje Aliance motivační akci pro ženy po překonané nemoci a ty,
které se ještě léčí. Snahou je motivovat onkologicky nemocné k návratu do aktivního
života a podpořit jejich sebevědomí. Po expedici na Sonnblick jsme v roce 2003
Plavaly prsa. V roce 2004 se konal turistický pochod Vyšlápneme si! (trasa Liberec –
Praha – Brno) a v roce 2005 jsme projely celou republiku na kolech – Kolem s kolem.
V roce 2006 jsme se sešly na akci Proplujeme spolu peřejí a spluly na raftech
Vltavu. Akce byla zakončena společným víkendovým setkáním zástupkyň
pacientských organizací na Kleti na Šumavě.
z
Hlavním partnerem projektů je společnost Roche s.r.o.

Management

Ozdravné pobyty

Mgr. Iva Rašková, ředitelka společnosti
tel: 774 400 733
e-mail: aliance@breastcancer.cz

V roce 2006 se poprvé uskutečnil rekondiční a edukační pobyt pro ženy s lymfatickým otokem v Rožnově. Tato rekondice je určena především ženám, které nemohou
absolvovat ze zdravotních důvodů ozdravný pobyt u moře.
Tradiční zahraniční ozdravný pobyt Aliance pořádala v Chorvatsku na Hvaru. Ženám
se dostalo nadstandardní péče, zúčastnily se terapií a cíleného cvičení. Součástí programu byla i edukace v péči o lymfatický otok.
z
Ozdravné pobyty dotovala firma Avon Cosmetics

Projekt Mamma
Aliance v této kampani zvyšuje odpovědnost žen i veřejnosti za vlastní zdraví.
Zhoubné onemocnění prsu je v ČR nejčastějším onkologickým onemocněním žen.
Ročně přibývá přes 5 000 nových případů.
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projekty
Jedním z významných partnerů projektu MAMMA je firma Avon Cosmetics, která se
cíleně prevenci rakoviny prsu věnuje. Prostřednictvím Aliance českých organizací
a žen s rakovinou prsu například hradí bezplatné vyšetření ženám, které na prohlídku placenou pojišťovnami ještě nemají nárok. V roce 2006 běžela akce Ženy ženám
již čtvrtým rokem. V rámci tohoto projektu bylo dosud vyšetřeno na 20 000 žen.
Řada pacientských organizací pravidelně provádí edukační programy na školách a institucích, kde pracuje převaha žen. Tato činnost se setkává s velkým ohlasem a mnoho
oslovených žen absolvovalo preventivní vyšetření prsu, což je smyslem projektu.
Podporujeme tak spolu s odborníky povědomí veřejnosti o tom, že včasná diagnostika znamená vysokou šanci na uzdravení!

Konference
Již druhým rokem se sešly pacientské organizace na konferenci Spolu proti rakovině prsu, tentokrát s tématem Úloha sestry v péči o ženu s karcinomem prsu v jednotlivých fázích onkologické léčby a následné péče.
z
Partnerem projektu je firma Avon Cosmetics

prezentace a media

prezentace a media
Publicita
Deníky Bohemia, MF Dnes, Zdravotnické noviny, Novinky AVONu, ženské časopisy
např. Vlasta, Katka, Tina, Marianne..., bulletiny pacientských organizací a jejich
webové stránky, webové stránky partnerů, zdravotnická zařízení

Zpravodaj
Od data vzniku vydává Aliance Zpravodaj INFO. Slouží k informovanosti
pacientských organizací o dění v Alianci. Aktivní zastřešené organizace přispívají do
tohoto zpravodaje svými příspěvky a rozšiřují tak informovanost o své práci. Ostatní
tím získávají nové nápady. Od roku 2006 najdete INFO i na www stránkách v elektronické podobě.

Internetové stránky www.breastcancer.cz
Stránky obsahují přes 500 substránek. Najdete v nich unikátní data jako např. mapy
specializovaných pracovišť v České republice
z
lymfomapa – seznam pracovišť poskytujících manuální nebo přístrojovou lymfodrenáž
z
mamografy – centra s akreditací MZČR k provádění preventivních prohlídek
z
seznam center léčby bolesti
z
kontakty na genetická pracoviště
V roce 2006 byla zaregistrována nová doména www.rakovina-prsu.cz.

Česká republika
Brněnské onkologické dny, Brno
Pragomedica Praha

Lobbing
Aliance je od roku 2005 zastoupena z pověření ministra zdravotnictví ČR v Komisi
pro screening prsu a zúčastňuje se jejích zasedání.

Zahraničí
Avon Walk for BC, New York USA
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sponzoři a partneři

přehled hospodaření

Finančně nám přispěli
Avon Cosmetics, s.r.o.

Rozvaha ke dni 31. 12. 2006 v tis. Kč
2 470 000

AKTIVA

Stav k 1. 1. 2006

Stav ke 31. 12. 2006
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47

43

Roche s.r.o.

270 000

A.Dlouhodobý majetek celkem

Avon Foudation

235 631

A.I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Novartis s.r.o.

60 000

A.II Dlouhodobý hmotný majetek celkem

C.S. commerce service, a.s.

30 000

A.III Dlouhodobý finanční majetek celkem

Passerinvest

20 000

A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Cannabis Pharma derm s.r.o.

16 689

B.Krátkodobý majetek celkem

-37

-38

1 716

802

Ing. Josef Podzimek

5 000

B.I Zásoby celkem

15

24

Obzor družstvo invalidů

5 000

B.II Pohledávky celkem

17

9

Strýček Tomáš

4 000

B.III Krátkodobý finanční majetek celkem

1 675

626

9

143

1 726

807

Stav k 1. 1. 2006

Stav ke 31. 12. 2006

124

230

A.I Jmění celkem

26

268

A.II Výsledek hospodaření celkem

98

-38

1 602

577

B.IV Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

Věcné dary nám věnovali
Reader´s Digest, knižní publikace v hodnotě 10 465 Kč

Věcnou podporu nám zprostředkovali
MUDr. Václav Pecha – DTC Praha
Ing. Karel Kopsa – KVK Lymfoven

PASIVA
A.Vlastní zdroje celkem

B.Cizí zdroje celkem
B.I Rezervy celkem
B.II Dlouhodobé závazky celkem
B.III Krátkodobé závazky celkem

77

100

B.IV Jiná pasiva celkem

1 525

477

PASIVA CELKEM

1 726

807

Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli na projekty
a provoz Aliance českých organizací a žen
s rakovinou prsu, za pomoc a spolupráci.
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přehled hospodaření
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2006 v tis. Kč
NÁKLADY
A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.II Služby celkem
A.III. Osobní náklady celkem

Hl. činnost Hospodář. čin.

Celkem

335

53

388

3727

72

3799

448

448

A.IV. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem

10

23

33

148

4668

Hl. činnost Hospodář. čin.

Celkem

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VIII. Daň z příjmu celkem
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY

4520

B.I. Tržby za vlastní výnosy
a za zboží celkem

662

5

667

56

56

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
B.III. Aktivace celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a oprav. položek celkem
B.VI. Přijaté příspěvky celkem

3 809

3 809

B.VII.Provozní dotace celkem
B.VIII. Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním

4 471

61

4 532

-49

-87

-136

-49

-87

-136

C.I.34. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění

výrok auditora
Bez výhrad
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Aliance českých organizací a žen
s rakovinou prsu, o.p.s. k 31. 12. 2006 a výsledku jejího hospodaření za rok 2006
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijetém EU /
českými účetními předpisy.
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Výroční zpráva Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu
byla vytištěna za podpory firmy GlaxoSmithKline, s.r.o.

připraveno na rok 2007
z

Dokážeš to taky !

z

Edukační pobyt pro 32 žen s lymfatickým otokem – Rožnov pod Radhoštěm

z

Ozdravný pobyt pro 42 žen s lymfatickým otokem – Chorvatsko

z

Edukace – čtyři vzdělávací semináře pro 100 frekventantek

z

Osvětové akce pro veřejnost s Avon Cosmatics – spolupráce na projektech:
Ženy ženám, Růžová jízda, Pochod Avon proti rakovině prsu

z

Konference Spolu proti rakovině prsu

z

Webové stránky www.breastcancer.cz , www.rakovina-prsu.cz

z

Zpravodaj INFO Aliance

z

Prezentace Pragomedica, Brněnské onkologické dny 2007, Jihočeské onkologické dny Český Krumlov

Sídlo společnosti:
Vinohradská 176, 130 00 Praha 3
tel: 222 733 733
e-mail: aliance@breastcancer.cz
Číslo účtu: Komerční banka 27-9092620207/0100
Registrace v Obchodním rejstříku Městského soudu dne 9.7.2002, odd.O, vložka 255

